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הסיור יתקיים בין התאריכים 22.2.18-2.3.18, בקייפ-טאון דרום אפריקה.

מטרת הקורס: 
שלאחר האפרטהייד,  אפריקה  דרום  את  מקרוב  הסטודנטים  יבחנו  הסיור  במהלך 
כלכלי וחברתי.  צדק  למען  הפועלות  ותנועות  תרבויות  רב  התמקדות בפיוס,  תוך 
חברתיים  וארגונים  תרבות  מוסדות  אנשי ציבור, אקדמאים,  עם  תיפגש  הקבוצה 
פוליטיים  ובמוסדות  היסטוריים  באתרים  במסגרת הסיור,  ופוליטיים. נבקר, 
על  להתגבר  אפריקה  דרום  של  הניסיון  את  נבחן  אפריקה כיום.  בדרום  הפועלים 
מורשת האפרטהייד ולבנות חברה רב-תרבותית המבוססת על צדק ושוויון. הקבוצה 
מורכבת מסטודנטים יהודים וערבים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ותכני הקורס 

יהוו בסיס לקיום דיון ולבחינת דו-קיום ודו-שיח בישראל.

דרישות הקורס: 
1. השתתפות בארבעה מפגשי הכנה לסיור, בתאריכים:

 8.1.18, 15.1.18, 31.1.18, ו-14.2.18.
2. קריאת חומרי הקריאה וצפייה בסרט, שניתנו כחלק מן ההכנה לסיור.

3. השתתפות פעילה במהלך כל הסיור, במפגשים ובדיונים השונים.
במפגשי  שניתנו  המידע  בדפי  המפורטים  לכללים  בהתאם  התנהגות   .4
ההכנה לסיור, וכן לפי הכללים שניתנו בעל-פה במסגרתם. סטודנטים אשר 
לא יעמדו בדרישה זו יוטסו לישראל מיידית ולא יורשו לקבל נקודות זכות על 

הקורס.
5. השתתפות בשני מפגשי סיכום לאחר החזרה לארץ.

6. הגשת עבודה מסכמת באורך 6-8 עמודים, המבוססת על חומרי הקריאה 
הסיור  לאורך  הסטודנטים  לעצמם  שכתבו  חומרים  על  וכן  מטה  הכתובים 
לאורך הסיור).  ומדיונים  מסרטים  וציטוטים ממפגשים,  הערות  (רשמים, 

נושא העבודה ייקבע עם הסטודנטים לאחר החזרה מהסיור. 

ציון בקורס:
הציון בקורס ייקבע לפי החלוקה הבאה: 50% מהציון יינתן על השתתפות פעילה 

במפגשים, ו-50% ממנו יינתן על העבודה המסכמת. 

רשימת הקריאה והצפייה: 
חומרי צפייה וקריאה להכנה הסיור:

צפייה בסרט ”מנדלה".  חובה לכולם!!1.
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